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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 الدرس األول ) مقدمة (

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على عبد هللا ورسوله نبينا وإمامنا سيدان حممد وعلى     
له وأشهد أن سيدان حممد عبده  آله وصحبه أمجعني،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك

 ورسوله صلى هللا عليه وسلم أما بعد ؛

يف هذه الليلة ليلة اجلمعة اليت هي ليلة اخلامس عشر من شهر ربيع الثاين لعام ألف وأربعمائة 
من هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم ، وعرب هذا الربانمج وتبعا هلذه ( ه1438)ومثان وثالثني 

 . وهي دار مباركة  لتحفيظ القرآن الكرمي، ا اتج الدورة اليت تنظمه

هللا خريا فإهنم اقرتحوا أن يكون هناك شيء من العلوم الشرعية يضاف إىل ما يقومون به  وجزآهم
يف حفظ القرآن الكرمي وحتفيظه وبث علومه يف الناس ، وال شك أن هذا من من جهد مبارك 

أن تكون هذه الدروس فيلتقي فيها الناس مجيعا يف  اخلري العميم ومن تيسري هللا سبحانه وتعاىل
وقت واحد وهم من بالد شىت ، هذا يف حد ذاته نعمة من هللا عز وجل ، أن يتكلم اإلنسان أان 
يف بلد وأنتم يف بالد شىت ونلتقي اآلن يف وقت واحد نتدارس العلم فهذا من التيسري الذي حيتاج 

يزيدان من هذه النعم وهذا الفضل العظيم وحىت ينفعنا هللا منا إىل شكر هللا سبحانه وتعاىل حىت 
                                                                            .         عز وجل هبذا 

يعين يف  .فإن الشكر هو الذي تزيد به النعم وأن يعرف اإلنسان قدر ما يسره هللا عز وجل له 
ويبذلون أوقاات طويلة وأمواال كثرية حىت يلتقي بعضهم بعضا ، وحىت السابق كان الناس يسافرون 

يصل طالب العلم إىل شيخه ، فيقرأ عليه شيئا يف أي علم من العلوم ، اآلن أنت يف بيتك أو يف 
 .                                                                                                                   مباركا فيه مكتبك أو يف حجرتك والدرس أيتيك ، فاحلمد هلل رب العاملني محدا كثريا طيبا 

النية الصاحلة قبل أن يشرع يف هذا علم لولكن أحب أن أنبه إىل أنه ينبغي أن يستحضر طالب ا
 .                             ان إىل هللا سبحانه وتعاىل العلم ، ألن العلم أعظم قربة يتقرب هبا اإلنس
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                                      والعمل الصاحل ال يتقبل إال:                                                     
                                                     أوال : بنية صادقة خالصة هلل عز وجل .                                             

اثنيا : أن يتأدب طالب العلم أبدب جملس العلم .                                                                                
ضرا مع يعين حنن وإن كنا اآلن يف درس عرب اإلنرتنت ليس يف جملس معهود أبن يكون املدرس حا

طالبه يف مكان واحد وهم أمامه ، لكننا اآلن فيما يقوم مقام جملس العلم ، فنستصحبه آداب ما 
                                                     .                        نلقيه وفيما نسمع 

ظة تربة جزاهم هللا خريا :                                           اتفقنا مع إخواننا يف مجعية اتج اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف حماف
على أن يكون الدرس يف شرح منت دليل الطالب يف فقه احلنابلة وأنه مستمر إن شاء هللا إىل  -1

                                                      آخر مخيس قبل شهر رمضان ، نسأل هللا تعاىل أن يبلغنا وإايكم شهر رمضان يف عافية .                       
وأن يكون الشرح أيضا شرحا خمتصرا ليس فيه تطويل كثري حىت يسهل على عامة احلضور؛  -2

ألنه كما فهمت أنه شرح للمبتدئني ، وإن كنا أيضا لن خنليه من فوائد تفيد غريهم ممن تقدمت 
                                                                    رتبتهم .                        

قالوا أيضا : إننا سنشرح يف هذه املدة اليت هي من اآلن إىل شهر رمضان مرة يف األسبوع يف   -3
كل يوم مخيس،  سنشرح كتاب الطهارة وكتاب الصالة ، وإن كنت أان آمل أن نزيد عن ذلك 

ا يف هذا التوقيت ، أو ننتهي من كتاب الصيام ويبقى احلج ، ألن أبن ننتهي من العبادات كله
على أقل تقدير فيه نفع يعود علينا قبل شهر رمضان ، وهو عبادة  االنتهاء من كتاب الصيام

 الوقت يف ذاك التوقيت إن شاء هللا . 

 األعمال  عموما؛ سنبدأ ونشرح ونسأل هللا تعاىل أن يبارك يف الوقت وأن يتقبل منا ومنكم صاحل
وقبل أن نبدأ يف الشرح فإننا نقدم مبقدمات خمتصرة فيها التعريف مبؤلف هذا املنت ، وفيها ذكر 
لبعض شروحه ، وفيها ذكر ألمهية الكتاب ، مث بعد ذلك مقدمة أخرى يسرية قبل الشروع يف 

 املقصود من شرح املنت . 
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                                                         وهذا املنت امسه ) دليل الطالب لنيل املآرب ( .
املقدسي يوسف  الكرمي بن : ألفه الشيخ اإلمام مرعي بن يوسف بن أيب بكر  التعريف ابملؤلف

األزهري املصري احلنبلي ، هو يف األصل منسوب إىل " طور كرم " يف قرية من قرى انبلس يف 
فلسطني ، وهو مقدسي نسبة إىل "بيت املقدس" ، وهو أزهري نسبة إىل " األزهر الشريف " ألنه 

انتقل إىل مصر وعاش هبا ودرس يف األزهر الشريف ، وهو مصري ألنه استوطن مصر بعد أن  
ان يف األصل يعيش يف الشام لكنه انتقل إىل مصر وعاش هبا ومات فيها ، وهو حنبلي ألنه ك

 منتسب إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه . 

الشيخ مرعي رمحه هللا من علماء القرن العاشر واحلادي عشر اهلجري، ولد يف سنة تسعمائة ومثان 
لعاشر اهلجري، ونشأ يف طور كرم وانتقل بعد ذلك إىل هـ(يعين يف أواخر القرن ا988ومثانون )

فيها. وتتلمذ على عدد من بيت املقدس مث دخل إىل مصر  وعاش يف مصر زماان كثريا ومات 
الشيوخ احلنابلة كمحمد بن امحد املرداوي، والشيخ حيىي احلجاوي، وغريمها من أهل العلم يف 

نيف فانتفع الناس به انتفاعا كبريا ، وتتلمذ عليه عدد زمانه ، مث إنه تصدر للتدريس واإلقراء والتص
من العلماء يف زمانه ومنهم الشيخ عبد الباقي احلنبلي األثري املعروف ، ومجاعات  من احلنابلة يف 

 مصر .

وكان الشيخ مرعي رمحه هللا مكثرا من التصانيف ، مصنفاته كثرية جدا ، ويف علوم متعددة ، يعين 
آن ، وألف يف البالغة ، وألف يف الوعظ ، وألف يف الفقه وغري ذلك ، ألف يف  علوم القر 

مؤلفاته كثرية وله رسائل كثرية طبع عدد كبري منها وبعضها مل يطبع ، ولكن من أشهر ما ألف : 
هذا املنت؛  "منت دليل الطالب" ، وكذلك كتابه اآلخر الكبري "غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع 

أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات "وله غري ذلك من له كتاب مهم امسه : " واملنتهى" ، و 
الكتب . كتبه كثرية مشهورة عند العلماء وعند املعتنني ابلعلوم ؛ ألنه ألف يف علوم كثرية .                                

صلى هللا عليه وسلم ،إذن ( من هجرة النيب 1033وتويف رمحه هللا يف عام ألف وثالث وثالثني )
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               هو تويف يف القرن احلادي عشر ،وهو قريب من وفاة الشيخ منصور بن يونس البهويت .
الشيخ منصور بن يونس البهويت رمحه هللا صاحب الروض املربع اإلمام املعروف الكبري ، هذا 

، لكن الشيخ البهويت تويف متوىف سنة ألف وواحد ومخسني من اهلجرة ، وكالمها كان يف مصر 
بعد الشيخ مرعي الكرمي ، وهو أيضا أصغر منه سنا ألن الشيخ البهويت ولد سنة ألف وتويف 

 سنه ألف وواحد ومخسني ، فهو أصغر منه سنا ومتأخر عنه يف الوفاة ، وكاان متعاصرين .  

يؤلف متنا خمتصرا يف الشيخ مرعي رمحه هللا ألف هذا املنت الذي هو دليل الطالب وأراد به أن 
الفقه على مذهب اإلمام أمحد يقتصر فيه على قول واحد ، ويكون سهال ابلنسبة للمبتدئ 

لطالب العلم الدخول إىل يفهمه وحيفظه ويسهل عليه حتصيله ، وهو يريد بذلك أن يسهل 
وضحه  الكتب املطولة . فهو قال : أنه ابلغ يف إيضاح هذا املنت ، ابلغ يف إيضاحه يعين أنه

توضيحا ابلغا ، وهذا التوضيح البالغ حبسب زمان املؤلف ، يكون الكتاب واضحا وضوحا ابلغا 
يف زمان ويكون صعبا أو معقدا يف زمان آخر ، فاملسألة هنا نسبية ، ختتلف ابختالف علوم 
الناس وحتصيلهم ومداركهم  ، لكن إذا كان املؤلف يصف كتابه هذا أبنه كتاب خمتصر وأنه 

ح غاية الوضوح ، مث إذا قرأه طالب العلم يف هذا الزمان وجده أو وجد فيه نوع صعوبة فهذا واض
إمنا يرجع يف احلقيقة إىل ضعف القارئ ، فينبغي أن يكمل نفسه وأن يتمم النقص املوجود فيه 

                                            حىت يرتفع إىل رتبة هؤالء .                                                             
فألف منت دليل الطالب وهو منت يف حقيقته لو قارنته بغريه من املتون اليت يف رتبته وجدت أنه :                                 

                                                                         ويسهل حتصيله وحفظه .          -4  وميتاز بكثرة التقاسيم  -3وعبارته يسرية    -2منت سهل   -1
ولذلك أيضا اعتىن به الطالب وشرح بشروح كثرية ، يعين دليل الطالب ميتاز ابلشروح الكثرية ، 
وشرحه عدد من العلماء الكبار ، وهو مشهور جدا يف بالد الشام ، ويف بالد جند مثال اشتهر 

 . منت زاد املستقنع
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                                                                                         فمن شروحه املهمة واملتقدمة :               
وهذا متوىف سنة ألف وواحد وتسعني ، ،   شرح الشيخ عبد هللا بن أمحد بن حيىي املقدسي  -1

                                                         شرحه شرحا حسنا، وطبع هذا الشرح يف ثالثة جملدات يف دار أطلس اخلضراء.                
للهجرة يف   ع وتسعنيبويف املتوىف سنة ألف وأر وشرحه أيضا الشيخ  إبراهيم  بن أيب بكر الع   -2

                         كتاب امسه مسلك الراغب لشرح دليل الطالب ، وهو أيضا شرح حسن جدا ، لكنه مل يكمل .                                 
   مث له شرح آخر مشهور امسه : نيل املآرب للتغليب وهو شرح مشهور مطبوع  متداول .                                                   -3
                                      وله بعد ذلك شروح أخرى كمنار السبيل .                                                              -4
                                   وله أو على املنت حواش :                                                                                                       -5
                                                                                           كحاشية الدوماين                                       -أ

                      وحاشية اللبدي على نيل املآرب                                                                                                  -ب
لشرح له وهي حاشية ابن عوض املرداوي ، حاشية مطولة ومفصلة ومن وحاشية هي كا -ج

أحسن ما كتب على هذا املنت حاشية ابن عوض املرداوي على منت دليل الطالب وهي مطبوعة 
لكنها طبعت يف دار غراس يف  طبعتني منها طبعة يف ثالث جملدات قامت عليها  دار لطائف ،

لطالب العلم احلنبلي عن هذا الشرح  أو عن هذه  ىن ال غو ثالث جملدات وهي حاشية كالشرح 
احلاشية ، حاشية ابن عوض املسماه : فتح وهاب املآرب البن عوض احلنبلي اختلف يف اتريخ 

 وفاته لكنه كان حيا قبل سنة ألف ومائة ومثانني من هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم . 

ها : حتقيق الشيخ نظر الفراييب وحتقيق املنت أيضا مطبوع عدة طبعات وحقق عدة مرات ، من
الشيخ اجلماز ، وسيخرجه أخوان وصديقتنا الشيخ مبارك احلثالن قريبا جدا بتحقيق آخر 
وابللنسبة للموجود من حتقيقاته األمر فيها قريب ،يعين إذا اقتنيت أي طبعة من الطبعات 

                                                                                املوجودة فاألمر قريب يف ذلك إن شاء هللا .                 
فال تنشغل كثريا ما أفضل طبعة وما أفضل حتقيق ،  يعين اعتين  بتحصيل ما تيسر لك  واحفظ 

 واعتين ابلضبط قبل أن تنشغل مبثل هذه األمور .
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ابلنسبة ملنت دليل الطالب ، حنن قلنا إنه منت خمتصر ، سهل العبارة ، واضح ، مقسم ميتاز بكثرة 
التقاسيم بطريقة بديعة ، وهو هبذا يتميز عما يساويه من متون احلنابلة اليت هي يف رتبته حيث 

 إهنا للمبتدئني . 

د ، ومنها ما كان يف زمان على قول واححنن عندان احلنابلة هلم متون كثرية ألفت للمبتدئني 
املتقدمني واملتوسطني واملتأخرين لكننا نتكلم عن املتأخرين املشهور أو الذي صار الناس يعتنون به 

: دليل الطالب وزاد املستقنع وأخصر املختصرات وعمدة الطالب للشيخ البهويت ، هذه أشهر 
ورة لكنها يف طبقة املتوسطني املتون اليت يرجع إليها الناس ، يعين عمدة املوفق كذلك مشه

للموفق ابن قدامة ، لكن كالمنا عن املتأخرين فهذه املتون األربعة ، يف بداية العابد لكنه ليس 
متنا كامال يف الفقه كله ، لذلك فهذه املتون األربعة : زاد املستقنع ودليل الطالب وأخصر 

ثمان يف هداية الراغب شرح عمدة املختصرات البن بلبان وعمدة البهويت اليت شرحها الشيخ ع
  .الطالب للشيخ منصور البهويت 

، تكلمنا لن نقارن بني هذه املتون ولن نتكلم كثريا ما األفضل أن حتفظ هذا أو أن حتفظ هذا 
فيه من قبل وتكلم غريي يف هذا كثريا ، وستجدون الكالم موجودا يف يعين لو حبثتم يف اإلنرتنت 

ذا ابل اآلن أن نتكلم  على تويرت ليس األمروا يف حسايب على الفيس أو تحتصلون هذا بسهولة كتب
فيه ، ولكن دليل الطالب ميتاز عن هذه املتون أبنه سهل واضح العبارة جدا حسن التقسيم ، 

بديع يف احلقيقة يف تقاسيمه ، فيسهل على طالب العلم أن حيصله وأن يستفيد به ، ولكنه ليس 
ب العلم بل إنه يكون يف البداية إذا بدأ به أو إذا بدأ مبنت آخر كأخصر املنت الذي يكتفي به طال

املختصرات ألنه أخصر منه ، مث بعد ذلك دليل الطالب ، مث بعد ذلك زاد املستقنع ، وأان ال 
أرى يف احلقيقة أن دليل الطالب يقارن بزاد املستقنع ابعتبار أن أحدمها يغين عن اآلخر ، بل 

ل الطالب يقدم يف الدراسة على زاد املستقنع مث بعد ذلك حيفظ طالب العلم زاد الذي أراه أن دلي
املستقنع ويعتين بشرحه الروض املربع ، فإن شرح الشيخ البهويت على الزاد الذي هو الروض املربع 
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ال يساويه شرح من شروح هذه املتون اليت ذكرانها وهو أجل منها كلها ، يعين مهما عددت من 
دليل الطالب فإهنا ال تساوي يف الرتبة واجلاللة شرح الشيخ البهويت على زاد املستقنع شروح منت 

الذي هو الروض املربع ، فهذا هو املدخل احلقيقي لكتب املذهب املطولة ، وحينئذ هذه مرحلة 
يدرسها طالب العلم احلنبلي يبدأ هبذا املنت أو يبدأ أبخصر املختصرات مث دليل الطالب مث بعد 

ك الزاد والروض املربع مث يكمل يف الكتب املطولة على حسب املنهج املعروف الذي ذكرانه  ذل
كثريا وذكره غريان وكتب فيه الشيخ أمحد القعيمي وفقه هللا وحفظه هللا يف كتابه مدارج تفقه 

 احلنبلي .

                          منت دليل الطالب من مميزاته أنه قليل املخالفة جدا ملعتمد املذهب ، ملاذا ؟ 
 .                                                                          ألن املؤلف اختصره من منتهى اإلرادات 

أحب أن أوضح هذا ابختصار فأقول : إن احلنابلة املتأخرون اللذين يبتدئون من زمن الشيخ 
لنيب صلى هللا ىف سنة مثامنائة ومخس ومثانني من هجرة ااإلمام العالمة عالء الدين املرداوي املتو 

ما يشاء هللا عز وجل من وجود احلنابلة ، هؤالء هلم متون يعتمدون عليها يف  عليه وسلم إىل آخر
احلفظ ويف الدراسة ويف الفتيا ويف القضاء كتب هي املعتمدة يف املذهب ، ملعرفة الصحيح ممن 

مذهب اإلمام أمحد ، الذي استقر عليه مذهب احلنابلة ، فريجعون إىل تصحيحات اإلمام 
مد على ابن مفلح يف الفروع، ابن مفلح اإلمام العالمة الكبري املتوىف سنة املرداوي الذي هو معت

سبعمائة وثالث وستني من اهلجرة ، تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فاملرداوي ألف كتابه 
اإلنصاف وله كتاب آخر امسه تصحيح الفروع ألفه بعد اإلنصاف ، وله كتاب اثلث امسه تنقيح 

املقنع ،املقنع لإلمام ابن قدامة .هذه ثالثة كتب عليها االعتماد والتعويل املشبع يف حترير أحكام 
 من كتب املرداوي.

فألف اإلمام ابن قدامة رمحه هللا أربعة كتب وله أكثر من ذلك ولكن كالمنا اآلن على أربعة  
كتب مؤلفة بتدرج معني يف املذهب : عمدة الفقه وهو كتاب خمتصر على قول واحد ،مث املقنع 
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والرتتيب هنا ليس ترتيبا زمنيا ولكن ترتيب رتيب ، يعين رتبة الكتاب العمدة كتاب للمبتدئني  
كتاب خمتصر على قول واحد . مث املقنع كتاب يذكر فيه املوفق ابن قدامة رمحه هللا اإلمام الكبري 

ذكر الروايتني املتوىف سنة ستمائة وعشرين من اهلجرة، ألف املقنع ليذكر فيه القولني يف املذهب ،ي
م أمحد والوجهني وحنو ذلك ، وال يستوعب مجيع األقوال يف املذهب ولكنه يذكر كثريا عن اإلما

من األقوال املهمة يف املذهب ، يعين يعترب هذا الكتاب هو العمدة اليت تفرعت عنها متون 
لمرداوي ،مث له  املتأخرين ، وشرح بشروح كثرية ومنها الشرح الكبري البن أخيه ومنها اإلنصاف ل

كتاب اثلث وهو الكايف وهذا أيضا يذكر فيه القولني يف املذهب لكنه يذكر األدلة ، مث له كتاب 
رابع وهو املغين وهو كتاب يذكر فيه اخلالف العايل يذكر فيه الفقه املقارن يعين ابصطالحنا اآلن 

 الذي هو املغين يذكر فيه ، يعين الكتب الثالثة السابقة يف املذهب فقط ، إمنا الكتاب األخري
اخلالف العايل ، وهذا التدرج هو التدرج املعروف عند العلماء يف طلب العلم يف الفقه وغريه أن 

يبدأ اإلنسان بصغار العلم قبل كباره وأن يتقن مذهبا مث ينتقل إىل ما بعده وهذا سأتكلم عليه 
 بعد قليل إن شاء هللا .

كتب هللا له القبول واستقر عليه تصانيف احلنابلة على ترتيبه وكتبوا   فاملهم أن املقنع هو املنت الذي
 عليه كثريا من الشروح واحلواشي واملختصرات إىل آخره .

منت املقنع : جاء الشيخ اإلمام عالء الدين املرداوي وألف اإلنصاف شرح فيه كتاب املقنع شرحا 
ة ، كتاب عظيم جدا اإلنصاف يف مطوال وشرح من أعظم الكتب اليت صنفت يف مذهب احلنابل

يف حترير معرفة الراجح من اخلالف ،مث بعد ذلك ألف كتااب خمتصرا الذي هو التنقيح املشبع 
أحكام املقنع ، متم فيه كتاب املقنع ملا جاء الشيخ املرداوي رمحه هللا هبذا الكتاب صار تتميما 

ابن النجار الفتوحي احلنبلي مؤلف منت  للمقنع حيتاج احلنبلي إىل اجلمع بينهما ، فجاءان الشيخ
املنتهى فجمع بني الكتابني يف كتاب منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات ، جاء 

الشيخ ابن النجار الفتوحي احلنبلي فألف هذا الكتاب العظيم الذي هو منتهى اإلرادات يف مجع 
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أراد أن جيمع بني املتنني املقنع والتنقيح حبيث ان  املقنع مع التنقيح وزايدات . ماذا أراد به ؟ هو
الطالب يستغين بكتابه عن النظر يف الكتابني فهذا جيمعهما مع زايدات أيضا ، وقال يف مقدمته 

إن التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد قد كان املذهب 
حمتاجا إىل كتاب مثل هذا الكتاب الذي هو التنقيح ؛  حمتاجا إىل مثله ، كان مذهب احلنابلة

ألنه صحح فيه ما أطلقه يف املقنع من الروايتني أو الرواايت ومن الوجهني أو األوجه ، فجعله 
على قول واحد ،وقيد ما أخل به املقنع من الشروط ، وفسر ما أهبم فيه من األحكام واستثىن ما 

وقيد املطلقات وخصص العمومات إىل آخره ،فهو متم كتاب  حيتاج إىل استثناء ، إذن ؛ هو متم
 املقنع ،التنقيح يعترب تتمة لكتاب املقنع .

ابلتنقيح عن املقنع ما دام أنه تتمة ؟ ال ، يف احلقيقة قد كان املذهب  ملاذا ال نستغينطيب 
و املقنع ، حمتاجا إىل مثله إال أنه غري مستغن عن أصله ، التقيح ال يستغين عن أصله الذي ه

ملاذا؟ ألن املقنع كما ذكرت لكم هو كتاب ذكر فيه ابن قدامة القولني والروايتني والوجهني يف 
املذهب ، فتارة كان ابن قدامة يقدم رواية على أخرى ،يعين يذكرها أوال أو يذكر وجها قبل وجه 

،يعين يقول هذه  يقول هذا فيه قوالن ،ويقدم أحدها على اآلخر فهذا التقدمي تصحيح ملا قدمه
املسألة حكمها كذا وعنه كذا ،وعنه : يعين رواية عن اإلمام أمحد كذا ، فيقدم رواية على رواية ، 
أو يذكر وجها قبل وجه ، أو يصحح جيزم بصحة ، يقول وهذا هو الصحيح مثال ، فما كان يف 

ومفهومه خمالفا  املقنع مصححا أو مقدما أو ذكر ابن قدامة أنه املذهب وكان موافقا للصحيح
ملنطوقه فإن صاحب التنقيح ال يتعرض له ، يعين هو اآلن يتمم النقص فيتعرض ملا حيتاج إىل 

تصحيح يف املقنع ، وأما ما كان صحيحا يف املقنع فإنه ال يتعرض له، وحينئذ فمن عنده املقنع 
حدمها عن اآلخر ، فلهذا حيتاج إىل التنقيح ، ومن عنده التنقيح حيتاج إىل املقنع ، فال يستغين أب

استخرت هللا تعاىل أن أمجع قد كان املذهب حمتاجا إىل مثله فقال ابن النجار إن التنقيح 
مسائلهما يف كتاب واحد ،الذي هو منت منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات ، 
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رد ، ومل حيذف منهما إال فجمعهما يف هذا املنت مع ضم ما تيسر ضمه من الفوائد والزوائد والشوا
 املستغىن عنه واملرجوح وما بين عليه إىل آخره . 

طيب إذن ؛ جاء منت منتهى اإلرادات فجمع بني هذين املتنني الذي هو املقنع والتنقيح ، وصار 
منت منتهى اإلرادات وله كتاب آخر يساويه يف هذا املنت هو أهم متون احلنابلة على اإلطالق 

كتاب اإلقناع للحجاوي صاحب زاد املستقنع ، فهذان الكتاابن مها أهم ما ألفه الرتبة وهو  
احلنابلة من املتون ، يعين يف زمان املتأخرين واستقر املذهب على ما يف اإلقناع واملنتهى، وإذا 

اختلفا فهناك مسالك يف الرتجيح بينهما ، اإلقناع للحجاوي الشيخ موسى بن أمحد احلجاوي 
 بن النجار الفتوحي .واملنتهى ال

دليل الطالب خمتصر من املنتهى ، أان قلت هذا كله ألصل إىل هذه النقطة وهي : أن دليل 
الطالب أمهيته الكربى أنه خمتصر من منتهى اإلرادات ، واملؤلف الشيخ مرعي أشار إىل هذا يف 

تهى اإلرادات ، مقدمته برباعة استهالل ، يعين هو مل يصرح تصرحيا ، مل يقل اختصرته من من
ولكنه قال : ) فهذا خمتصر يف الفقه على املذهب األمحد مذهب اإلمام أمحد ، ابلغت يف 

إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه األحكام أحسن بيان، مل أذكر فيه إال ما جزم بصحته أهل 
.  الب (التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بني أهل الرتجيح واإلتقان ،ومسيته بدليل الط

طيف كيف هو خمتصر من املنتهى ؟ لن جتد تصريح ،لكن يف املقدمة يف البداية قبل هذا حني 
محد هللا عز وجل وأثىن عليه وصلى على عبده حممد صلى هللا عليه وسلم )وأشهد أن حممدا 

إن عبده ورسوله، املبني ألحكام شرائع الدين، الفائز مبنتهى اإلرادات من ربه (، فقال الشراح 
هذا من براعة االستهالل أن أييت اإلنسان يف مقدمته مبا يفهم منه مقصوده ، ألنه اختصر هذا 
الكتاب من منتهى اإلرادات كما صرح بذلك عدد من الشراح ، يعين الشيخ عبد هللا املقدسي 
وهو من أوائل الشراح أو هو أول شرح وصلنا ، قال عندما جاء إىل هذه الكلمة ، قال الفائز 
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نتهى اإلرادات أي : بعلي املطالب ويف براعة استهالل ألنه خمتصر منه ، وكذلك ذكر العويف مب
 وغريه أن هذا الكتاب خمتصر من منتهى اإلرادات . 

إذن أمهية هذا املنت دليل الطالب أنه خمتصر من منتهى اإلرادات، إذن سيكون ما فيه هو 
قليلة جدا ملعتمد املذهب ، وهو أيضا حسن الصحيح يف املذهب وهو كذلك ، يعين املخالفات 

 ه املؤلف رمحه هللا .التقسيم كما ذكرت لكم وموضح ومبني كما ذكر 

إذن ؛ العناية هبذا املنت مهمة لطالب العلم وهو من الكتب اليت ينبغي الوقوف على ما فيها من  
 كنوز وفوائد ابلنسبة لطالب العلم احلنبلي.

غاية املنتهى"وهو منت مطول كبري مجع فيه بني اإلقناع واملنتهى، طيب ؛ للمؤلف منت آخر امسه "
حنن عرفنا أن اإلقناع واملنتهى أهم كتابني يف املذهب عند املتأخرين ، فجاء الشيخ مرعي فجمع 
بينهما، مثل ابن النجار مجع بني املقنع والتنقيح وزايدات ، أيضا مرعي مجع بني اإلقناع واملنتهى 

دات هذه منه هو ، اجتاهات معروفة عند احلنابلة ابسم اجتاهات مرعي، يعين مع زايدات ، زاي
اجتهادات للشيخ مرعي فيما مل يسبق إليه ، اجتهاد مذهيب ، كتاب عظيم جدا ومنت مهم ، 

واشتغل به العلماء وشرحوه وكتبوا عليه أيضا حواشي ، فهذان املتنان للشيخ مرعي الكرمي رمحه 
 هللا . 

أحب أن أتكلم بشيء آخر عن دراسة الفقه وأحيلكم على دورة املدخل إىل علوم طيب بعد هذا 
الفقه اليت ذكرت فيها الكالم على التمذهب وأمهيته، وذكرت فيه أيضا مدخال يف التعريف 

                                                          ابملذاهب األربعة ، هي مخسة دروس وهي مهمة .
ألهنا تبني بعض األمور املهمة حول أحيلكم إىل مساع هذه الدورة يعين األخوة الكرام أيها 

                                                 التمذهب ، لكن أذكر شيئا خمتصرا فيما تبقى من الوقت :
علما إخواين وأحبايب ؛ الفقه ليس من مبتكرات القرن اخلامس عشر للهجري، علم الفقه ليس 

جديدا لسه مكتشف ، فنبتكر له طرقا لتدريسه أو نبتكر له كتبا نقرؤها ، وإمنا هذا علم قدمي 
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قدم اإلسالم ، صحيح بدأت التأليف فيه متأخرا كسائر العلوم لكنه قدمي قدم اإلسالم ،ألن ما 
               الفقه أصال ؟ الفقه لغة : الفهم .                                               

واصطالحا : معرفة األحكام الشرعية الفرعية ابلفعل أو ابلقوة القريبة . ولن نشرح اآلن التعريف 
نتجاوز هذا ، إذن هو معرفة األحكام الشرعية الفرعية اليت جاء هبا اإلسالم من الكتاب والسنة 

                                           وبقية األدلة .                                                 
إذن؛ الفقه كان يف زمان النيب صلى هللا عليه وسلم ويف زمان أصحابه، مث تفقه الصحابة على 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتفقه التابعون على الصحابة، وتفقه أتباع التابعني على التابعني  
                                                            وهكذا إىل زمان األئمة األربعة .    

طيب كيف كان الناس يدرسون هذا العلم ؟ كانوا يدرسونه ابألخذ عن مشاخيهم وابملدارس 
الفقهية ، يعين كان الصحابة رضي هللا عنهم هلم مدارس ، مدرسة ابن مسعود يف الكوفة مثال، 

دينة ،يف مدرسة يف مكة، يف مدرسة يف العراق هي اليت ابن عمر وزيد بن اثبت يف املمدرسة 
ذكرانها مدرسة الكوفة، وهكذا يورث الصحابة العلم ملن بعدهم ، صار يف مدارس علمية يرجع 

هبا الناس إىل الصحابة يتلقون عنهم ويدرسون عليهم وأيخذون منهم الفقه ، وهذا ذكرته يف دورة 
 ابملذاهبيخ التمذهب أصل التمذهب،مش التمذهب املدخل وهو شيء مهم جدا أن يعرف اتر 

األربعة ولكن أصل التمذهب، أصل الرجوع إىل مذهب واحد، أو إىل تقريرات شيخ واحد،وهذا 
 مشهور ذكره علي بن املديين رمحه هللا يف كتابه العلل .

أتباعهم مذاهب الصحابة هذه أخذها عنهم التابعون ، هذه املدارس الفقهية أخذها التابعون مث 
مث استقرت وصبت يف املذاهب األربعة ، فصارت املذاهب األربعة متثل فقه الصحابة بتنوعه، فما 

من قول من أقوال الصحابة رضي هللا عنهم املعروفة اليت استقرت واشتهرت يف األمة إال 
مذهب وستجدها يف املذاهب األربعة ، مذهب احلنفية يف العراق، ومذهب املالكية يف املدينة، و 

                                                                              الشافعية ومذهب احلنابلة .
 .          آخر هؤالء األئمة رمحهم هللا مجيعاألن اإلمام أمحد ؛ آخرها املذهب احلنبلي يف الظهور
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ن األئمة األربعة يف القرن الثالث فهذه املذاهب األربعة استقر عمل املسلمني عليها، فمنذ زما
 يفاهلجري، يعين بعد وفاة اإلمام أمحد رمحه هللا استقر عمل الناس، يعين كان مذاهب أخرى كان 

مساوون هلؤالء األئمة يف الرتبة كالليث بن سعد واألوزاعي ، وكان هناك مذاهب معروفة ن يجمتهد
هب الليث ومذهب ابن جرير الطربي ، يرجع إليها الناس كمذهب سفيان ومذهب األوزاعي ومذ

يعين حىت القرن الثالث هجري والرابع اهلجري كان يف مذاهب أخرى، ويف مذهب الظاهرية، 
استقر عمل املسلمني على هذه املذاهب.  لكن بعد ذلك جرى عمل الناس على املذاهب األربعة

اهب األربعة ، وهذا ذكره مبعىن أن غالب الصواب يف الشريعة اإلسالمية ال خيرج عن هذه املذ
عدد من أهل العلم ، حىت ذكروا يف  كتب األصول اخلالف يف أنه هل جيوز اخلروج على 

املذاهب األربعة ؟ هل جيوز أن يفيت اإلنسان أو أن يعمل مبا هو خارج عن مذاهب األئمة 
هذه مسألة خالفية  األربعة؟ كثري من األصوليني قالوا ال جيوز، وكأن املذاهب األربعة هذه إمجاع .

يعين ليس شيئا غريبا نذكره اآلن ، ال هو اآلن غريب ألنه ال يذكر، لكنه معروف يف الكتب ، 
ذا القول ، وتكلم فيه العلماء يف كتب األصول، ويف مؤلفات ، فكثري من العلماء املتأخرين تبنوا ه

الذي ذكر عنه أنه خالف  أنه ال جيوز اخلروج عن املذاهب األربعة ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية
معتمد املذاهب األربعة يف مسائل ، وفعال خالف املعتمد يف مسائل، لكنها قليلة ابلنسبة إىل 

عموم مسائل الشريعة ، له نص مجيل جدا يقول : ) إن احلق يف غالب مسائل الشريعة ال خيرج 
 ، ألن بعض الناس رمحه هللا األربعة( ، وهذا مهم من شخصية كشخصية ابن تيمية عن املذاهب

يظن أن كونه خيالف يف بعض املسائل معناه إن املذاهب األربعة كغريها ،ال ليست كغريها، احلق 
ال خيرج عنها يف غالب مسائل الشريعة . وابن رجب احلنبلي تلميذ ابن القيم اإلمام الكبري العظيم 

مرارا وتكرارا ، امسها :   " الرد  ابن رجب له رسالة يف غاية األمهية ينبغي أن يقرأها طالب العلم
على من اتبع غري املذاهب األربعة " . رسالة سهلة خمتصرة تقرؤها يف جلسة واحدة، الرد على 

من اتبع غري املذاهب األربعة، بني فيها ابن رجب ملاذا املذاهب األربعة ؟ ملاذا ال خنرج عنها يف 
ا ال خنرج عنها يف القضاء ؟ تعرف به حكمة هللا عز ملاذا ال خنرج عنها يف الفتيا ؟ ملاذ الدراسة ؟
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حفظ الشريعة من  وجل يف حفظ هذه الشريعة هبذه املذاهب األربعة، حفظ الشريعة من الشذوذ،
األقوال الباطلة ، حفظ الشريعة من فتح أبواب االجتهاد لغري أهله ، حفظ الشريعة من التفرق 

اجمليد القرآن الكرمي الذي أنزله على سبعة أحرف  عز وجل لكتابهوالتشرذم ، ونظر حبفظ هللا 
 لكنه بعد ذلك مجع على حرف واحد ، نظر ابن رجب هلذا .

إذن ؛ هذه املذاهب األربعة هي اليت عمل هبا املسلمون عرب األزمنة املتطاولة، يعين اآلن لنا أكثر 
 أي عامل من العلماء من ألف سنة  والناس ال يتفقهون إال على املذاهب األربعة، إذا نظرت يف

املشهورين اآلن املرجوع إىل كتبهم وإىل تصانيفهم يف التفسري ويف احلديث  يف شروح احلديث يف 
الفقه يف األصول يف أي علم من العلوم  ستجده متمذهبا بواحد من هذه املذاهب األربعة، عمل 

درس الفقه على غري املسلمون على هذا ، خالص استقر األمر، فليس هناك معىن ألن يقال ي
املذاهب األربعة، هذا يعين اخرتاع جديد لن يوصلك إىل شيء، إذا كنت تريد أن تصل يف العلم 

إىل رتبة وصلها من سبقك فاسلك يف الطريق الذي سلكها من سبقك.                      
عدادية مث طيب ادرس املرحلة االبتدائية مث اإل ؛من كلية الطباآلن لو أراد شخص أن يتخرج 

لكلية الطب مث ادخل إىل كلية الطب وخترج هبذا تكون طبيبا مث  الثانوية وات مبجموع يصلح
متارس، فليس هناك سبيل آخر ملمارسة الطب إال هذا، وال سبيل ملمارسة اهلندسة إال أن تدخل  

هذا ،  كلية اهلندسة بعد هذه املراحل ، وهكذا يف كل ختصص ، وكذلك ال سبيل إىل الفقه إال
 ولكنك ال وهذا ما مسيته ابلوجوب الصناعي ، يعين ليس وجواب شرعيا مبعىن أنك أتمث شرعا ،

صنعة الفقه وصنعة ، كسائر العلوم، هذه صنعة   الفقه صنعة ؛تصلح هلذه الصنعة صنعة الفقه
التفسري وصنعة األصول وما إىل ذلك، هذه الصنعة ال ميكن أن تكون من أهلها إال إذا سلكت 

 ،الطريق الذي رمسه أهله طريق يف التمذهب ، طيب هذا ليس فيه كبري خالف بني من يفهم
حىت من ال يلتزم املذاهب األربعة يف العمل أو  ،يعين الناس اليت تفهم عموما ال خيالفون يف هذا

بعة نعم ال بد أن تدرس الفقه على املذاهب األر  :يقول لك ،يف الفتيا ال خيالف يف هذا غالبا يعين
يعين مهما حاولت أن تدرس على غري املذاهب األربعة لن تصل إىل شيء، لكن أيتيك وصح 
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النزاع أحياان يف مسألة التعبد هبذه املذاهب األربعة، خالص حنن ندرس على املذاهب األربعة 
ولكننا نتعبد هلل ابلراجح، بالش موضوع إنك تقيدين بدراسة مذهب واحد وماشي ندرسها لنفهم 

نا عند العمل نتعبد هلل ابلراجح ، هنا بقى املشكلة اليت ينبغي أن يفهمها الطالب وال يكرر  ولكن
 كالما بدون وعي . 

حنن قلنا أن الشيخ مرعي ألف كتابه هذا على قول واحد وهو الصحيح يف مذهب أمحد،يف زاد 
إلمام املوفق أيب املستقنع قال احلجاوي يف مقدمته : "أما بعد فهذا خمتصر يف الفقه من مقنع ا

حممد على قول واحد وهو الراجح يف مذهب أمحد" .                                                      
إذن ؛ هذه املتون تنقل قوال واحدا وهو القول الراجح بس فني بقى يف مذهب أمحد، وهكذا يف  

أيب حنيفة والراجح يف كل مذهب سيكون فيه الراجح يف مذهب الشافعي والراجح يف مذهب 
مذهب مالك والراجح يف مذهب أمحد بن حنبل وكل طالب سيدرس الفقه على قول واحد وهو 

، لكن ليس هناك حاجة امسها القول الراجح ،إذن ابتداء أنت ستدرس الفقه على القول الراجح
س عندان الراجح إبطالق ، يف حاجة امسها القول الراجح بتقييد ، الراجح عند من ؟ يعين لي

شيء امسه الراجح أو املذهب الراجح أو اإلمام الراجح مفيش ، عندان اختالف بني العلماء 
وإمجاع ، مسائل إمجاعية ومسائل خالفية ، واملسائل اخلالفية هذه فيها راجح ومرجوح ،خالف 

م أمحد سائغ فيه راجح ومرجوح ، الراجح نسيب ،يعين ابلنسبة إىل من ؟ الراجح ابلنسبة إىل اإلما
الراجح عند اإلمام أمحد ، الراجح عند اإلمام الشافعي ، الراجح عند اإلمام مالك الراجح عند 

اإلمام أيب حنيفة ، فأنت تتمذهب مبذهب من املذاهب األربعة وأتخذ هذا الطريق لتبين عقلك 
كيف   بناء صحيحا ، ألن املذاهب األربعة خالفاهتا مبنية على خالفات يف أصول االستنباط ،

نفهم هذه األدلة ؟ يعين ال تظن أن املذاهب األربعة اختلفت مع الدليل، وإمنا اختلفت يف فهم 
الدليل ، اخلالفات بني الفقهاء اي مجاعة؛ خالفات يف فهم الدليل وليس خالفات للدليل.         

، يعين بعض الناس يقع  هذا غلط عظيم جدا! يعين ليس عندان فقه الدليل وفقه املذاهب الـأربعة 
فيه ، عندان خالف يف فهم هذه األدلة أنتج لنا هذه اخلالفات الفقهية ، اليت هي مرجعها مجيعا 
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إىل الكتاب والسنة وبقية األدلة كاإلمجاع والقياس .                                            
ل مطردة ، فسأدرس على طريقة إذن؛ أان أريد أن أبين عقلي على طريقة صحيحة حمكمة أبصو 

إمام، ليكون عقلي كعقل هذا اإلمام يف التفكري ويف االستنباط، مث إذا أتهلت فإنين أنظر إىل 
خالفات األئمة وأرجح ما يرتجح يل ،وهذا بقى أييت أو ال أييت مش مشكلة ،قد أيتيك وقد ال 

صل ،إذا مل تصل فذمتك بريئة أيتيك ،يعين قد تصل إىل هذه الرتبة ويفتح هللا عليك وقد ال ت
املذاهب األربعة وال ال ،وليس اهلدف يف أنه هل  [ (44:49) الدقيقةوت صال يوجد ]  بتقليد

                                                                                تربأ الذمة بتقليد املذاهب األربعة وال ال ؟ هذه مفيش فيها خالف أصال انتبهوا إخواين الكرام .         
ال خالف بني العلماء أن ذممتك بريئة بتقليد املذاهب األربعة،إمنا اخلالف هل جيوز أن تقلد غري 

وعالية يعين التصل املذاهب األربعة ؟ فأنت حىت تصل إىل رتبة االجتهاد وهذه رتبة بعيدة جدا 
واخر كتب أصول الفقه يف ابب االجتهاد والتقليد إليها إال بعد حتصيل علوم كثرية وهذا جتده يف أ

يذكرون من اجملتهد، وما شروط اجملتهد، حىت تصل إىل هذه الرتبة فأنت مقلد ، مقلد يعين مهما 
مث  ترقيت يف رتب التقليد ، ففي مقلد عامي حمض ويف مقلد أعلى منه رتبة كالطالب املبتدئ

الفقه مقلد، والذي يدرس دليل الطالب اآلن مقلد  املتوسط مث املنتهي. فالذي مل يسمع شيئا يف
، والذي سيقرأ الروض املربع مقلد ، والذي سيصل إىل مرحلة منتهى اإلرادات مقلد ،وحىت ملا 
تصل إىل مرحلة املقنع مقلد،ال تستعجل ، أنت اآلن تبين عقلك ، ال تظن أنك حملك سر ال 

ان وبناء عقلي صحيح حمكم مطرد تسلم به تتقدم ! ال أنت تتقدم ولكنك تتقدم إبحكام وإتق
من الشذوذ وتسلم به من التناقضات ؛ ألنك تعمل مبذاهب استقرت وخدمها الناس يف أكثر من 
ألف سنة، جهد عشرات اآلالف من العلماء يف هذه السنني املتطاولة، وليس جهدا شخصيا وال 

معترب بال خالف ، فبعض الناس  فرداي. فحينئذ حني تتعبد هبذه املذاهب أنت تتعبد هلل بقول
يقول لك يقول لك ماشي لكنين أريد الراجح ، فنقول له الراجح عند من ؟ أنت تدرس الراجح 

ال ، ماشي خليه الراجح عند الشيخ الذي يشرح لك ، طيب اي سيدي ؛سيشرح لك حممد بن 
ما رجحه عبد الواحد الذي يكلمكم منت دليل الطالب ويذكر لكم ما يراه راجحا خالف 
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احلنابلة ، يعين أنيت يف مسألة مثال كمسألة خلوة املرأة ابملاء ونقول أن مذهب احلنابلة : " أن 
املرأة إذا خلت ابملاء لطهارة كاملة عن حدث فإن املاء ال يرفع حدث الرجل " ستأتينا إن شاء 

هور ودليلهم كذا والراجح هللا هذه املسألة، وهذا قول احلنابلة ودليلهم كذا والقول الثاين قول اجلم
عندي قول اجلمهور . أان أقول لكم هذا على سبيل املثال ، أان لن أقول هكذا يف احلقيقة لكن 
أضرب لكم مثاال . فالطالب اجلالس أمامي مبسوط ، أان أقول احلمد هلل الشيخ غري متعصب ، 

طيب اي أيها األخ الشيخ رجح لنا خالف املذهب وحنن سنأخذ مبا قال الشيخ إنه الراجح، 
الكرمي ، هل ده عقل ؟ أنت شايف إن ده عقل ؟ أنين ملا قلت : أن هذا هو الراجح صار هو 
الراجح يف احلقيقة يف نفس األمر، وال صار هو الراجح عندي ؟ اجلواب : إنه صار هو الراجح 

كان ماذا عندك اي حممد بن عبد الواحد، طيب ملا صار هو الراجح عند حممد بن عبد الواحد ف
سن عندك من قول أمحد بن حنبل ؟! أنت يعين ! ما رتبة حممد ابن عبد الواحد ليكون قوله أح

يف النهاية مقلد ،بدل أن تقلد أمحد بن حنبل قلدت حممد بن عبد الواحد، طيب هو ده كالم ! 
خالف أان ال أرضى لك هذا اي أخي قلد اإلمام أمحد وملا تكون جمتهدا إن شاء هللا ابقى رجح 

قول اإلمام أمحد مفيش مشكلة يعين ،إحنا ما عندان مشكلة أنك ختالف اإلمام أمحد لو أنك 
                                                                      متأهل ملخالفته .          

الذي حيصل أن الشيخ ملا يقول لك : هذا هو الراجح فأنت برتوح واخد الكالم بتاع الشيخ 
وتعمل به وكأنك خالص كده هو الراجح ، تطلع تقول للناس املذهب ضعيف يف كذا وكذا . 
             أنت من أين عرفت أنه ضعيف ؟                                                             

مث نظرت يف أدلة املذهب  ؟ هل أتهلت بتحصيل العلوم الكثرية اليت جتعلك يف رتبة الرتجيح أوال
.  مث نظرت يف أدلة املخالف اثلثا ؟ مث قارنت بينهما ؟! مرحلة كبرية جدا مرحلة الرتجيح  ؟اثنيا 

، يعين حىت ملا ذكرت  الذي حصل أنك أيها الكرمي الفاضل قلدتين يف الرتجيح ويف االستدالل
لك دليل املخالف وقلت لك : دليل املخالف الذين هم املالكية والشافعية واحلنابلة كذا وكذا 

وهو الراجح ، فأنت قلدتين يف االستنباط يف وجه الداللة ويف ترجيح هذا الدليل، ألن العلماء ملا 
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ه يف الرتجيح أو قلدت ختتلف األدلة هلم مسالك يف الرتجيح ، فأنت قلدت أمحد يف مسلك
الشافعي يف مسلكه يف الرتجيح ؟ يف النهاية أنت مقلد أيضا ، لكن تركت تقليد أمحد إىل تقليد 

الشافعي ،هذه ليست مشكلة يعين واحد يقول ما هي املشكلة ملا أخالف أمحد وأقلد الشافعي ؟ 
محد بن حنبل ، أان ليس هناك مشكلة ، لك أن تفعل هذا . أان ال أقول جيب عليك أن تقلد أ

ال أقول هذا أبدا ، وبعض الناس فهم هذا من كالمي وأان أنفيه نفيا صرحيا، ال أقول إنه جيب 
 على الناس أن يقلدوا أمحد بن حنبل وال أن يقلدوا الشافعي وال أن يقلدوا مالكا ، مبعىن التزام

الب العلم أن يفصل بني الدراسة أقوال هذا العامل ال خيالفوهنا أبدا ،وإمنا أقول :إنه ال يصلح لط
والتعبد ،بل لو قلد مذهبه برئت ذمته . وأقول : إنه ال جيوز له أن جيعل نفسه حكما بني أقوال 

العلماء كأنه أهل للرتجيح وهو ليس أهال للرتجيح ، لك أن تقلد مذهب احلنابلة ليست مشكلة 
: أان أقلد الشافعي ال أنين أرجح قول ولكن ختالفه خمالفة املقلد وليس خمالفة اجملتهد ، فتقول 

الشافعي ترجيح جمتهد ، هذه رتبة اجملتهدين ليست رتبة املقلدين .                                         
وأقول إن التزام مذهب واحد أفضل ليس أوجب أو ليس واجب بل أفضل ؛ ألنه أعون لك على 

الرخص وعن الشذوذ، وعن التلفيق الذي قد تقع الضبط ، وعلى االطراد، وأبعد لك عن تتبع 
فيه بغري قصد ، ويثمر لك مثرات كثرية ستجد ها مع الوقت ، وأان أخربكم عن جتربة ،ألنين بدأت 
طلب العلم بطريقة الرتجيح وبطريقة آخذ ما يرتجح يل أو ما يرتجح لشيخي، مث بعد ذلك هداين 

 .                                                                                     ماء األمة ، فأمثر ذلك يل نفعا عظيما وضبط لألقوال هللا  تعاىل إىل هذه الطريقة اليت عليها عل
تقرأ الفقه ويف نفسك أن هذا القول الذي تقرؤه مرجوح ؛ أنت ال هتتم به وال  عارف ملا نأل

ألنه مرجوح ، أنت دائما تنتظر أن يقول لك الشيخ بضبطه وال ابلتفريع عليه وال بفهمه ؛ 
الراجح كذا ، خالص غري الراجح ده مش مهم .                                              

لكن ملا تدرس وأنت على ثقة هبذا الذي تدرسه؛ يثمر لك يف قلبك ويف عملك ، وشيخ 
 بداية يف كل العلوم مش يف الفقه بس أن اإلسالم رمحه هللا يقول : إن كل العلوم البد فيها يف

أيخذها اإلنسان مسلمة عن أهلها مث بعد ذلك ميحص أو خيترب ، مفيش أيضا من العلوم يستقر 
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معك إال إذا أخذته مسلما . ختيل كده طالب يف املرحلة االبتدائية كلما قال له املدرس شيئا يف 
يناقش وجيادل ، طيب مىت تفهم ؟ خذه  بداايت أي علم يف الرايضيات وال يف العلوم جتده

مسلما وأنت مطمئن إنك تقلد عاملا أمجع العلماء على أنه أهل للتقليد الذي هو اإلمام أمحد وال 
هللا بريئة بتقليد هذا القول ، فاحلمد هلل حنن يف أمان ،لو متنا  الشافعي وال غريه ، وأن ذمتك أمام

ة .                                                                     اآلن لقينا هللا عز وجل على أقوال معترب 
وهلذا علي بن املديين شيخ البخاري رمحهما هللا يقول : " أمحد حجة بيين وبني هللا " وهذا عامل  

كبري من علماء احلديث قرين اإلمام أمحد يف زمانه ، يقول أمحد حجة بيين وبني هللا ، إذا لقيت 
عز وجل يوم القيامة فسألين وكنت مقلدا لإلمام أمحد علي بن املديين يقول كده مل أابيل، خال  هللا

سأقول لريب قلدت اإلمام أمحد هو حجة بيين وبني هللا ، خالص احلمد هلل ، مفيش حاجة 
جتعلك تقلق إن أنت واخد بقول مثال ضعيف وال ابطل ، أنت آخذ بقول معترب راجح ومرجوح 

ب، مث إذا أتهلت وصرت جمتهدا خالف املذهب ليس هناك مشكلة .              األمر قري
حينئذ أنت أتخذ هذا العلم وتبين بناء حمكما وتبين عقلك وتنضبط وتبتعد عن الشذوذ والتلفيق 
وتتبع الرخص، فتأخذ مذهبا برخصه وعزائمه هذا أحسن ال أقول واجب بل أقول هذا أحسن ، 

هذا واجب ) واجب صناعي ( ، ال جيوز صناعة أن يدرس اإلنسان لكن يف جانب الدراسة 
فيما سبق من علماء الفقه على غري املذاهب األربعة، لن تصل إىل شيء، وحسبك أن تنظر 

األمة ستجد كل العلماء متمذهبني ، وأن تنظر إىل العلماء املعاصرين الكبار املعترب بفقههم 
 ربعة . ستجدهم أيضا على مذهب من املذاهب األ

فهذه املقدمة أتينا فيها على شيء خمتصر هام، ويف الدرس القادم إن شاء هللا سنبدأ يف شرح املنت 
 لكن بقيت لنا دقائق أنخذ فيها أسئلتكم .

                                                                                    األسئلة : 
: هل الراجح هو الدليل ،أليس هناك راجح اتفق عليه الفقهاء؟                                  1س
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 حنن عندان مسائل جممع عليها ومسائل خالفية ، جممع عيها خالص ليس فيها خالف اجلواب :
، أمجع عليها العلماء يعين اتفق عليها اجملتهدون يف كل عصر من العصور، وعندان مسائل خالفية 
،املسائل اخلالفية هذه يكون العلماء قد اختلفوا فيها أحدهم قال بقول والثاين قال بقول آخروقد 

األدلة ليس يكون عدة أقوال يف املسألة ، هذا اخلالف ، أحياان يكون خالفا سائغا يعين حتتمله 
خمالفا لألدلة القطعية ، وأحياان يكون خالفا غري سائغ ن واخلالفات الغري سائغة هذه ال جيوز 

على املخالف ، األخذ هبا ألهنا ختالف األدلة القطعية ، وأما اخلالفات السائغة فإنه ال ينكر فيها 
اللة ظاهرة  مش قطعية هنا يكون راجح ويف مرجوح ، هذا الراجح يعين الذي تدل عليه األدلة د

عنده ظن غالب أن هذا القول هو الصحيح ، ومقابله قول لكن داللة ظاهرة يعين جيعل اإلنسان 
ضعيف ، لكن هذا يكون أمرا نسبيا حبسب الناظر يف األدلة ، فالشافعي يقول مثال : الراجح 

ل : ال، الراجح عندي أن مس املرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو من غري شهوة ، ومالك يقو 
عندي أنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة وكذلك يقول اإلمام أمحد بن حنبل ،وأبو حنيفة يقول : 

الراجح  عندي أنه ال ينقض الوضوء أصال ، طيب من أين أتيتم هبذا اخلالف ؟ قالوا نظران يف 
س هو : املس ، األدلة ، فواحد قال : وجدان أن هللا تعاىل قال : }أو المستم النساء {واللم

والثاين قال : ال ، اللمس هو: اجلماع ؛ألن النيب عليه الصالة والسالم كان يقبل بعض نسائه مث 
                         خيرج إىل الصالة، وغمز رجل عائشة وهو يصلي وأكمل صالته ، إىل آخره . 

ك دليل قاطع على صواب إذن ؛ ستجد أن األدلة حتتمل هذا الفهم وحتتمل هذا الفهم وليس عند
هذا القول وعلى خطأ القول اآلخر، مث أتيت إىل مسالك الرتجيح بني هذه األدلة فيكون يف راجح 

، يقول لك ويف مرجوح حبسب نظر كل عامل من العلماء،إذن الراجح أمر نسيب وليس أمرا واحدا 
اي                : إن هذا هو القول الراجح خالص هو الراجح كده ، ال تقول غري هذا ! 

مجاعة الراجح هذا عند من ؟ راجح عند الشيخ ابن عثيمني مثال ؛ ماشي، لكن سيكون مرجوح 
عند شيخ آخر ما هي املشكلة ؟! لن يكون راجحا قطعيا عند مجيع العلماء، كل الناس يقول 
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ذمته ،  راجح ، وإمنا هو أمر نسيب ، فمن أخذ بقول عامل معترب فإنه على طريقة صحيحة برئت
 وهبذا تتسع الصدور ويكون اخلالف رمحة كما قال السلف رمحهم هللا .

: أليس الرتجيح بني أقوال املذاهب األربعة أرجح يف إصابة احلق من الرتجيح داخل أقوال  2س
     املذهب الواحد ؟                                                                                     

اجلواب: هي رتب اي أخي الكرمي، فاملقلد ال خيرج عن مذهبه، واجملتهد ينظر يف خالفات العلماء 
وخيتار فيما بينها، فمن كان مقلدا لزم حكم التقليد كما يقول ابن تيمية رمحه هللا، ومن كان 

 ذموماجمتهدا لزم حكم االجتهاد، وهذا كالم مهم جدا أن نفهمه، يعين التقليد ليس أمرا م
إبطالق ، واالجتهاد ليس أمرا ممدوحا إبطالق ، من كان من أهل االجتهاد فالتقليد حرام عليه ، 

ومن كان من أهل التقليد فاالجتهاد حرام عليه ، فحىت تصل إىل رتبة االجتهاد أنت مقلد ، 
  ليس من حقك أن ترجح ، وهنا يف احلقيقة البد أن نفهم هذا الكالم . بعض الناس يظن أن

كونك جتلس كده وتعرض أقوال الفقهاء يف املسألة واخلالف وتقول : الراجح كذا ، هذا شيء 
حسن ، ال هذا شيء غري حسنا وال سيئا حبد ذاته، هذا شيء خيتلف حبسب املتكلم .           

إخواين الكرام ابرك هللا فيكم وأحسن هللا إليكم؛ أان ملا أجلس وأقول : اختلف الشافعي وأبو 
يفة يف مسألة ،والراجح عندي قول الشافعي ، معناه أن قول أيب حنيفة مرجوح !           حن

هل من حقي أن أقول أن قول أيب حنيفة مرجوح بدون أن أكون يف رتبة تؤهلين هلذا احلكم ؟   
لو أان عملت هكذا أكون قد افرتيت على أيب حنيفة ، ظلمت أاب حنيفة ، نسبت قوله إىل 

أهلية ، صحيح أنين مل أخرج عن أقوال األئمة األربعة لكنين لست أهال ألن أقول الضعف بدون 
إن فالن قوله ضعيف ، إن مالك قوله ضعيف وإن أاب حنيفة قوله ضعيف وإن أمحد بن حنبل 

من أين أتيت أبن قوله ضعيف ؟! هذا احلكم من أين أتيت به ؟! هل حصلت آلة قوله ضعيف 
تهاد ؟ طيب آلة االجتهاد نعرفها كيف اي شيخ ؟ أقول لك اعرفها هي الرتجيح اليت هي آلة االج

ليست أمرا آتيكم هبا من جييب أو شيء جديد أان مبتكره أو مصادرة أصادر به على الناس هذا 
أمر تكلم به العلماء تكلموا به من مئات السنني ، قلت لكم يف كل كتب أصول الفقه ستجدون  
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التقليد ، ذكروا فيه اجملتهد ، من هو اجملتهد ، ومن هو املقلد ،حىت اباب امسه : ابب االجتهاد و 
تعرف رتبتك ، فقالوا أن اجملتهد جيب أن يكون عاملا حافظا آلايت األحكام واختلفوا يف حفظ 
القرآن كله وحفظ أحاديث األحكام هذا بعض الكالم ،لكن تعال بقى يكون عاملا ابللغة يعين 

الثالثة ومنت اللغة وغريه من علوم اللغة الكثرية ،يكون قد وصل  بعلومهاابلنحو والصرف والبالغة 
إىل رتبة االجتهاد يف اللغة مش املعرفة ، مش حفظ متون اللغة، يكون عارفا ابخلالف واإلمجاع ، 

   يكون عارفا أبصول الفقه ،إىل آخر ما ذكروه يف شروط اجملتهد .                                         
أوال : تكون يف رتبة االجتهاد، وهذه حتتاج إىل زمان طويل وعلوم كثرية وتوفيق من هللا عز وجل، 

مث بعد هذا تنظر يف كتب املذاهب وتقف على أقوال األئمة أبدلتها ، وهذه مسألة وهللا ليست 
اي مجاعة  أو يل حنو من عشرين سنة أدرس مذهب احلنابلة وهللا سهلة ،أان اآلن يعين يل أكثر من

وهللا أحدثكم عن نفسي هناك أقوال حىت اآلن اان ال أعرف فيها أدلة املذهب معرفة تؤهلين ألن 
يذكرون يعين عشرات هينة مش سهلة ، ستجد العلماء  مشأقول هذا هو دليل املذهب ، مسألة 

الكتب تذكر دليال واحدا واإلمام مل يعتمد هذا الدليل أصال ، دليله غري هذا الدليل ، هلذا 
العلماء تكلموا قدميا يف هذه املسألة ؛ قالوا : الشافعي رمحه هللا قال : " إذا صح احلديث فهو 

، إذن ينبغي أن يكون  مذهيب " فيأيت بعض الناس ويقولون هذا احلديث صحيح وخالفه الشافعي
قول الشافعي هو ما دل عليه احلديث ألننا مل جند له جوااب عن هذا احلديث ، قالوا: ال ، 

السبكي والنووي واألئمة الكبار رمحهم هللا قالوا: أن هذا الكالم غلط، ال ينفع أن يقال هذا ، 
وسع يف النظر فيها أنت ال بد تستقرئ مجيع كتب الشافعي وكتب أصحاب الشافعي وتستفرغ ال

مث بعد ذلك تقول مل أجد جوااب عن هذا الدليل ، وبشرط أن تكون أهال هلذا االستقراء يل أي 
واحد يفتح الكتب ويبحث فيها يف الشاملة وال يف جوجل ال، حينها ينفع أن تقول خالف 

إىل هذه الشافعي الدليل يف نظري والراجح كذا وكذا ، أنت حمتاج كم سنة من عمرك حىت تصل 
الشافعي كلها ؟! وأنت أصال هل أتهلت  أصحابالرتبة حىت تفتح كتب الشافعي كلها وكتب 

هلذا النظر؟ وبعد ذلك تقول :الراجح كذا ، خالف قول الشافعي ؛ ألن الشافعي ليس صبيا 
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، لو صغريا خيالف األدلة ده الشافعي إمام عظيم أمجع العلماء على أنه من أعظم أئمة اإلسالم 
 قلت لك أن واحدا من العلماء املعاصرين ممن حتبهم وتعظمهم خالف الدليل ستستعظم هذا أان

الكالم جدا ، وتقول : ال ميكن ، ال ميكن ابن ابز أن يفيت يف دين هللا بغري دليل ،وهو كذلك ال 
ميكن الشافعي أن يفيت يف دين هللا بغري دليل ، وكذلك أمحد بن حنبل ، وكذلك أبو حنيفة ، 

كذلك مالك ، فال ينفع أن أتيت وحتكم على قول هذا العامل ابلضعف وأنت لست يف رتبته ! و 
لذلك اي مجاعة جتلس وتقول الراجح كذا هذه ال تستسهلها ! }وحتسبونه هينا وهو عند هللا 

عظيم{، أان ال أقول لك ال ترجح إذا كنت أهال ؛لكن أقول لك ال ترجح حىت تكون أهال ، 
هذا الكالم وال تتساهل يف أن تقول : قول أمحد مرجوح وقول الشافعي مرجوح واتق هللا يف 

والراجح كذا ، ليست كلمة سهلة ، ألنك تشهد عند هللا وأمام عباد هللا أن هذا القول غلط 
                                                               ضعيف ،هذا كالم ال يقوله إال عامل متأهل .

 : املفرتض بداية أن أدرس مذهب واحد فقط ؟  3س

اجلواب : نعم ، يفرتض أن تدرس مذهبا واحدا وال يصلح غري هذا ، طيب أي مذهب أختار ؟ 
اختار املذهب املشهور يف بلدك، يف البالد اليت فيها بلد واحد كبالد املغرب العريب مثال مالكية 

رسون الفقه على مذهب واحد ، مذهبهم ؛مذهب )املغرب وتونس واجلزائر( مالكية ، فهؤالء يد
بلدهم، طيب البالد اليت فيها أكثر من مذهب ؟ ادرس على ما جتده متوفرا يف بلدك من شيوخ 

وكتب وتستطيع يعين أن جتد لك أقراان يساعدونك ، واحلمد هلل كما اآلن أنت جالس يف أي 
وأنت يف بلد، فاألمر اآلن سهل ،  بلد تسمعين اآلن أشرح لك مذهب اإلمام أمحد وأان يف بلد

يعين ما وجدت له شروحا صوتية أو كتبا يسهل عليك احلصول عليها وإخوة يساعدونك وتذاكر 
معهم فادرس هذا املذهب وسر عليه على بركة هللا وستجد خريا إبذن هللا .                                 

                                                       القيم :وأان نفسي األخوة جيربون، يعين كما يقول ابن 
 علما به سبب إىل احلرمان  إن البدار برد شيء مل حتط       
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جرب أن تدرس الفقه على مذهب واهدأ وسلم ألهل العلم وستجد خريا كثريا ، وهللا ستجد 
 خريا كثريا جدا .

رجح ؟                                                                      : ما هو امليزان أو الشيخ واإلمام الذي ي4س
اجلواب : امليزان هو اإلمام الذي يرجح ،حنن نرجع إىل ترجيحات األئمة وليس إىل ترجيحاتنا 

 الشخصية .

          : ما أفضل طريقة لدراسة املنت ؟                                                      5س
اجلواب : أفضل طريقة لدراسة املنت أن تقرأه قبل الدرس ، تقرأ وتكرر عبارات املنت كثريا جدا 

حىت تستظهرها ، وحتاول أن تفهمها بقدر اإلمكان ، مث ترجع إىل شرح من الشروح اليت ذكرهتا 
أو تصحح ما  وتقرأ كالم الشارح مث أتيت وتستمع إىل الدرس فتأخذ هذه الزايدات اليت أذكرها

 ، مث تذاكر بعد الدرس مرة اثنية فتثبت عندك املعلومات إبذن هللا.أخطأ فيه فهمك قبل الدرس 

 : املتكلمون يف فقه الدليل وال بد من الدليل ]قال الشيخ أنه مل يفهم السؤال[ ؟6س

اجلواب : كل العلماء يتكلمون ابلدليل ،إايك أن تظن أن اإلمام أمحد يتكلم يف الدين بال دليل ، 
هي فقه يف الدليل .          يعين ليس هناك حاجة امسها " فقه الدليل "، هي املذاهب األربعة 

وأان قلت  ليس عندان نوعان من الفقه : فقه الدليل وفقه املذاهب ،هذه املذاهب هي فقه الدليل،
لك أن العلماء اختلفوا يف فهم الدليل وليس أهنم اختلفوا مع الدليل ، هم مل خيالفوا الدليل ولكن 

اختلفوا يف فهمه ، هي دي القضية فقط ، كيف نفهم هذا الدليل ؟ فأنت تعارضين يف فهم 
 الدليل وليس أنك أتيت بدليل وأان ليس لدي دليل . 

 يتبع املذهب الذي يتمذهب به البلد ؟ : هل حيسن بطالب العلم أن 7س

 اجلواب : نعم ، هذا هو الذي ينبغي .
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: أليس املذهب هو عدم وجوب التمذهب ؟                                              8س
وأان قلت لكم إنين ال أقول بوجوب  ، هو املذهب فيه خالف يف لزوم التمذهب اجلواب :

يك أن تلتزم مذهبا واحدا ،لكن ال بد أن تفرق بني لزوم التمذهب التمذهب مبعىن أنه جيب عل
وأن تفرق بني الوجوب الصناعي والوجوب . جواز التمذهب متفق عليه  ،وبني جواز التمذهب 

الشرعي ، الشرعي فيه خالف لكن الصناعي ال خالف فيه ، وأن تفرق بني لزوم مذهب واحد 
، هذه مسألة أخرى أيضا ،ألنين ذكرت لكم أن املذاهب وبني اخلروج عن املذاهب األربعة كلها 

 األربعة غالبا ال خيرج احلق عنها على املعتمد عند أهل العلم . 

 : أليس احلق واحدا ال يتعدد وال يتجزأ ؟9س

اجلواب : هذه مسألة طويلة وعريضة يف أصول الفقه، وهي أن احلق واحد وال احلق متعدد ، 
األصوليني فيها ،لكن الصحيح أن احلق عند هللا واحد ، لكنك مكلف اخلالف معروف بني 

ابجتهادك إذا كنت جمتهدا أو تقلد إذا مل تكن جمتهدا، فإذا أصبت فلك أجران وإذا أخطأت 
فلك أجر واحد . فاحلق ال يتعدد فيما يتعلق أبنك سلكت طريقا صحيحا فأصبت ألنك 

ك طريقا صحيحا ، وإن كان حيتمل أنه مشيت على طريق صحيح ، وغريك أصاب ألنه سل
أخطأ يف نفس األمر هللا تعاىل ال يكلفك هبذا ، } ال يكلف هللا نفسا إال وسعها { إذا استفرغ 

وسعه يكون جمتهدا فهو مثاب، وهذا استفرغ وسعه يف تقليد من تربأ ذمته بتقليده فهو مثاب 
امة ، هلذا بعض الناس أييت ويقول على كل حال، فلست مكلفا مبا عند هللا عز وجل يوم القي

خلينا أنيت مبثال ليس فيه  لك مثال : ماذا لو كان احلق عند هللا ان حلم اإلبل ينقض الوضوء ؟
خناقات ألن بعض الناس أييت مبسائل كالنمص وما إىل ذلك ، تعالوا نتكلم بكالم يف الصالة اي 

لماء يف الطهارة يف نواقض الوضوء، رجل ، الذي هو أهم ركن من أركان اإلسالم . اختلف الع
هل حلم اإلبل ينقض الوضوء أو ال ؟ احلنابلة فقط هم الذين قالوا : إن حلم اإلبل ينقض الوضوء 

 .  اجلمهور قالوا : إن حلم اإلبل ال ينقض الوضوء
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ية ماذا لو كان احلق عند هللا أن حلم اإلبل ينقض الوضوء ؟ يبقى صالة الشافعية واملالكية واحلنف
% مثال من األمة صالهتم ابطلة ؟ هل هذا كالم يقوله أحد 80ابطلة !يعين سوف تالقي نسبة 

من العقالء ؟! احلق عند هللا أنت لست مطالبا إبصابته يف نفس األمر،أنت مطالب أبنت 
تسلك طريقا صحيحا ملعرفته ، الذي هو ليس معقدا يعين ربنا هو الذي قال واحلمد هلل هللا الذي 

لنا :} فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{، فتأت يوم القيامة وتقول لربنا يوم القيامة اي بني 
إن أصابوا احلق عندي ! ما  رب سألت أهل الذكر، خالص وهللا تعاىل مل يقل فاسألوا أهل الذكر 

كان أحد برئت ذمته ، كيف نعرف ؟ هو عندان وحي ينزل من هللا إن فالن أصاب وفالن 
لكن ؛ }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{ الذين هم غري جمتهدين، الذين ال  أخطأ،

احلمد هلل يعلمون هم غري اجملتهدين فيسألون أهل الذكر فيفتيهم أهل الذكر ، فيأتون يوم القيامة 
ذمتهم بريئة، سألنا أهل الذكر وامتثلنا أمرك اي رب وعملنا مبذهب الشافعي أو مبذهب أمحد أو 
مبذهب مالك أو مبذهب أيب حنيفة ؛ فربئت ذمته فهؤالء هم أهل الذكر إبمجاع العلماء ، احلق 
عند هللا إن أصبته يف نفس األمر فلك أجران وإن أخطأته فلك أجر فأنت مثاب على كل حال 

. 

 : هل ميكننا أن أنخذ األرجح من كل إمام ؟ 10س

 اآلن الشافعي وأمحد إذا اختلفا ؛كل واحد يعين ؟! كيف  كل إمام تعرفها  مناألرجح  اجلواب :
؟! البد أن يكون واحد راجح وواحد مرجوح، الراجح عند كل إمام فكيف  فيهم عنده راجح،

 ألهنم خمتلفني، فأنت أتخذ مذهبا ومتشي على الراجح يف مذهب إمام واحد .

 : على أي أساس أختار املذهب الذي أريد أن أتبعه ؟11س

ما ذكرت لك ، إذا كان يف بلدك مذهب مشهور فالتزمه ، وإذا كان  اجلواب : على أساس
عندك مذاهب ادرس املذهب الذي جتد له شروحا أو شراحا أو أصحااب يعاونونك ، وأنتم 

خالص اآلن السؤال هذا ال يرد اآلن أنتم حنابلة ،بدأمت معي اآلن يف دليل الطالب خالص كدة 
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ول يل كيف أختار املذهب ؟ أنت أصبحت حنبليا خالص ، بقيتم حنابلة ، يعين ال أحد أييت يق
تكتب   شهادة ميالد حنبلي 1438ربيع الثاين/ /14أنت من هذه اللحظة من يوم اخلميس 

 شهادة ميالد حنبلي جديد . كدة

:هذا أول منت أدرسه يف الفقه احلنبلي هل هناك إشكال أم أرجع إىل أخصر املختصرات ؟ 12س
 ، خليك معاان واألمور ماشية إن شاء هللا .ال ، ليس هناك مشكلة 

: إذا قررت أن أتبع مذهبا معينا وشق علي أن أتبع هذا املذهب يف حكم  معني مثل 13س
دخول احلائض املسجد ،فإذا اتبعت مذهبا آخر يف هذا األمر ، كيف أعرف أين لست متبعة 

                                            هلواي؟                                                    
اجلواب : حنن قلنا إن التمذهب إبذن هللا حيفظك من قضية تتبع الرخص ، ألنك ماخذ مذهب 

حبلوه ومره كما يقولون ، برخصه وعزائمه، فهذا هو وهلل احلمد ليس واجبا ولكنه أيمن به اإلنسان 
علماء جيوز عند احلاجة أو املشقة أن تستفيت البد من قضية اتباع الرخص ، لكن جيوز كما ذكر ال

أن تستفيت ألنك لست جمتهدا حىت ختتار،فتستفيت من تثق بدينه وأتخذ بفتياه ولو خالفت 
مذهبك وال أبس هبذا ، ولكن املسألة اليت ذكرتيها أيتها األخت الفاضلة اليت هي مسألة دخول 

املذاهب األربعة ،يعين حترتكي مذهب  احلائض املسجد ، هذه ليست فيها خالف أصال بني
احلنابلة وتذهيب فني ؟ كل املذاهب األربعة بل السلف يعين ال خالف بني السلف يف أنه ال جيوز 

 للحائض أن متكث يف املسجد، فالقول خبالف هذا قول شاذ ال يعول عليه.

                              املنت ؟                               : كيف يعرف الطالب أنه أتقن 14س
اجلواب : يعرفه أبن يستحضر ألفاظ املنت حىت لو مل حيفظه ،لكن األوىل أن حتفظه حفظا اتما 

ولكن أن تستظهره على األقل وأن حتسن شرح عباراته شرحا صحيحا، يعين لو ذكرت أي عبارة 
 يت بكثرة املمارسة واملذاكرة .من عبارات املنت حتسن فهمها ومعرفة معانيها وما تضمنته وهذا أي
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نكتفي هبذا القدر فاألسئلة كثري ، وأعتذر إليكم أيها الكرام ، ونلتقي إن شاء هللا اخلميس القادم 
يف موعدان ونبدأ من أول املنت املرة القادمة إن شاء هللا ، ونسأل هللا عز وجل لنا ولكم علما انفعا 

األوقات يف ميزان حسناتنا وأن جيمعنا بكم على وعمال صاحلا ونسأله سبحانه أن جيعل هذه 
اخلري يف الدنيا ويف اآلخرة إنه سبحانه وتعاىل جواد كرمي ، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه أمجعني ، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .

 الشيخ مل يراجع التفريغ . ملحوظة : 

 

   فرغه : أبو الرباء احلنبلي األردين                        

  

               

                    

      

                  

   


